
Протокол №5 

засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін від 11.01.2022 

Голова: Сташків О. Д. 
Секретар: Ковальчук І. В. 
Присутні: Сташків О. Д., Литвин Т. М., Людкевич У. І, Гасюк Г. Г., 
Науменко   В. Б., Ковальчук І. В., Коротка В. О., Кузик І. В. 
Відсутні: -  
Сумісники:  Полетко Т. М., Парійчук К. Р. 
 

Порядок денний: 
1. Підсумки зимової залікової сесії.  
2. Про організацію навчального процесу у ІІ семестрі.  
3. Аналіз проведених заходів щодо покращення якості освітнього процесу. 
4. Затвердження графіків взаємних відвідувань занять.  
5. Інструктаж з охорони праці для працівників кафедри. 

 

1. СЛУХАЛИ:  
Інформацію голови циклової комісії щодо підсумків зимової залікової 
сесії. 

ВИСТУПИЛИ: 
 Ковальчук І.В. – наголосила на низькому рівні знань студентів з 

математики, яка є обов’язковим предметом для складання зовнішнього 
незалежного оцінювання.  
УХВАЛИЛИ:  

Інформацію прийняти до відома. 
 

2.  СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови циклової комісії про порядок організації навчального 
процесу у ІІ семестрі. 

ВИСТУПИЛИ:  
Коротка В.О. – про доцільність готуватися проводити заняття в умовах 
дистанційного навчання. 
Кузик І.В. – про необхідність зміни розкладу, оскільки дисципліна 
всесвітня історія починається лише в квітні.  

УХВАЛИЛИ:  
Інформацію прийняти до відома та виконання. 
 

3.  СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови циклової комісії про аналіз проведених заходів щодо 
покращення якості освітнього процесу. З метою формування і розвитку 
ключових компетентностей, оцінювали не лише результати роботи, але й 



процес навчання, індивідуальний поступ кожного студента, контроль за 
проведенням занять викладачами, контроль за відвідуваністю студентів. 

ВИСТУПИЛИ:  
Людкевич У.І. – наголосила на доцільності вивчити думку студентів щодо 

якості освітнього процесу.  
 Гасюк Г.Г. – запропонувала провести в кінці семестру анкетування 

студентів про процес навчання в академії.  
УХВАЛИЛИ:  

Інформацію прийняти до відома, продовжувати проводити заходи щодо 
покращення якості викладання загальноосвітніх дисциплін. 

 

4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови циклової комісії про необхідність взаємного 
відвідування занять зі загальноосвітніх дисциплін з метою обміну 
досвідом проведення навчальних занять. 

ВИСТУПИЛИ:  
Науменко В. Б. –  запропонував відвідувати заняття колег хоча б один раз 

в семестр.  
Ковальчук І.В. – нагадала про необхідність заповнення журналу 

взаємовідвідувань занять. . 
УХВАЛИЛИ: 

Затвердити графік взаємних відвідувань занять.  
 

5. СЛУХАЛИ: 
Інструктаж голови циклової комісії з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності. 

УХВАЛИЛИ:  
Інформацію прийняти до відома та виконання. 
 

 

 

 

Голова циклової комісії                                      доктор філософії Сташків О.Д. 
                 

Секретар                                                                                             Ковальчук І. 
В.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 


